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التعذيب يف سجون احلرية
الدكتور راغب السرجاين

مقدمة

حنمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا       ,إن احلمد هللا  
اهللا فال مضل لـه،  من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهِد      

ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أال إله اهللا وحـده ال شـريك لـه       
..أما بعد..ن حممد عبده ورسولهوأشهد أ

فعلى الرغم من احلرص الطبيعي لدى أي إنسان على عدم تذكُّر           
إال أن هناك ظروفًا يتحـتم فيهـا     .. ما يؤذي نفسه، أو جيرح كرامته     

ومن ثَم  , الوقوف أمام االنكسارات واجلراح لفهم العلة وراء وقوعها       
.مستقبالًوالوقاية منها , القدرة على عالجها

آملت قلوب  .. ستدور هذه الصفحات حول فضيحة    .. ومن هنا 



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية
2

وخدشت احلياء  , -مسلمني وغري مسلمني     –األحرار يف كل مكان     
فضيحة تعذيب السجناء   إا  .. يف كل قلب مسع ا أو رأى مظاهرها       

والعدالة  !والدميقراطية األمريكية  !العراقيني يف سجون احلرية األمريكية    
!!!ريكيةاألم

,تعجب هلا الكـثريون   ..فضيحة قذرة بكل املقاييس   لقد كانت   
!!بل وبررها بعضهم,حبط منها كثريونوأُ

ما تعجبت منها أبدا ، بل علـى         -أصدقكم القول    –ولكنين
التعـذيب واإلذالل والقهـر      مـن  العكس لو مل حيدث هذا األمـر      

ال األصل أن حيدث هذا،      ..لو مل حيدث كل هذا لتعجبت      ..والبطش
مـن   درجأن نعلم جيدا أن أي قوة يف أي مكان أو يف أي زمان ت             بد  

.سنة ماضيةههذو..الدين البد أن تكون ذه الصورة
: أمريكا بدعا من األممليست و
..ا عن حروب أمريكاحروب الرومان مل ختتلف كثريف·
..عن حروب أمريكااحروب الفرس مل ختتلف كثريو·
مل  ...اكذلك حروب إجنلترا وفرنسا وأسبانيا والربتغال وغريهـ       ·

ا عن حروب أمريكاختتلف كثري!!
للجـيش   تاريخ األخالقي والفكري والديين والتربوي    اليقرأ عن   من  و

..البد أن يتوقع أمرا كهذااألمريكي
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عوامل النفسية  وال ،لكن قبل أن حنلل تاريخ اجليش األمريكي      
للجنود األمريكان أريد أن ألفت األنظار إىل ما هو أهم و أخطر مـن      

وهل هناك  : قد يقول قائل  و.. قضية صور األسرى العراقيني املعذبني    
!وإذالل األسرى؟  ,وامتهان اإلنسانية  ,ما هو أبشع من تعذيب البشر     

ى ميـة الكـرب   هناك اجلر  !!هناك ما هو أبشع    ..وانخإنعم يا   : أقول
هذا التعذيب لألسرى على بشاعته هو جـزء        إن   !!واجلناية العظمى 

وب مقدرات ,"جرمية احتالل العراق":ا من اجلرمية الكربىجدرييس
وامتهان شعب بأسره، وعدم االكتراث بأمة ضـخمة         ,دولة بكاملها 

ا ,اجدأمة هائلة جتاوز تعدادها مليار إنسانواحتقارها مع أ!
ك أن جرمية تعذيب األسرى جرمية كبرية جـدا ،لكـن           ال ش 
ا أن  ال جيب أن ينسى املسلمون أبد      ؛ال جيب أن تنسى    ىاجلرمية الكرب 

من الف  اآلئات أو   املالعراق حمتل ومدنس وممتهن بكامله، ليس فقط        
أكثر مـن    :ولكن ماليني العراقيني   ..العراقيني يف السجون األمريكية   

قهر، البطش والذالل واإلمجيعا منون اآلنانيع!!مليون عراقي24
!!ن داخل حدود العراقوبعذَّم,وهم أسرى داخل حدود العراق

     ا نسىهذا أمر ال جيب أن يوإال شاهدنا من خيرج علينـا       ,أبد
وتغدو القضية األساسـية الـيت      !! بال تعذيب  نريد احتالالً  :ويقول

ومعاقبـة  !! املـة األسـرى   يريدون منا أن ننشغل ا هي حسن مع       
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ا ليس قابالً للنقاش أو اادلةأما أمر االحتالل فيصبح واقع!!  بيهممعذِّ
!!أو الرفض

:حقيقتني على قدر كبري من األمهيةندركأنإذنعلينا 
القضية األهم واملأساة الكربى هي احتالل العـراق وضـياع          .1

ه املأساة قائمة ومريرة حىت وهذ،مقدراته وإهدار كرامته بالكلية   
لو بقي العراقيون مجيعا يف بيوم دون عذاب جسدي مباشـر           

حىت لو كان احملتلون مهذَّبني يف تعاملهم       : أي(ميس أحدا منهم    
!!)مع األهايل

الرئيسية ايان أعداء األمة قد يستغلون قضيةً ما إلهلائنا عن القضإ.2
مـع  ) الواقعاألمر(سمونه  حىت نتقبل ما ي    ؛كل احلقيقية اواملش

..قليل من التحسني والتجميل

وحنن ..علينا أن حنلل مسألة التعذيب تلك      ..بعد أن نعرف هذا يقينا    
ـ : هامة جدا هيةهنا بصدد اإلجابة عن أسئلة ثالث

ما الدوافع األساسية اليت حفزت اجلندي األمريكي ودفعتـه إىل          : أوالً
هذا السلوك املشني؟

ا األمر طبيعي بالنسبة للجندي األمريكي؟ أم أنـه خمـالف           هل هذ ( 
) للطبيعة األمريكية ؟؟



com.IslamStory.wwwاإلسالم            موقع قصة 

التعذيب يف سجون احلرية
5

؟ مع أنه مت    الذي ظهرت فيه  الوقت   ذلكملاذا ظهرت الصور يف     : ثانيا
عـام   قبله  التقاط؟؟ وبعضها مت    ستة أشهر من ظهورها   قبلالتقاطها

كامل؟؟ 
متر ا األمة؟؟هو دور الشعوب املسلمة يف هذه األزمة اليتما: ثالثًا

.. حول اإلجابة عن هذه األسئلة تدور الصفحات القادمة
..ونسأل اهللا أن يرفع الكرب عن أمتنا، وأن يعز اإلسالم واملسلمني

طبيعة اجلندي األمريكي

اخللفيات و الدوافع النفسية اليت دفعت  اجليش األمريكـي            ما·
للقيام ذه الفظائع؟؟

هـذه  مثلاجليش ذلكة األوىل اليت ميارس فيها  هل هذه هي املر   ·
؟األمور؟

أم أن األمريكان قد اعتادوا على هذه الطريقة يف تعاملهم مع           .. ·
أسمر؟؟اه!...

أمريكـا لـيس     تاريخو(إذا نظرنا يف تاريخ  اجليوش األمريكية        
، وليس هلا جذور حضارية ترتكـز عليهـا   عريق أو الطويلبالتاريخ ال 

سنجد أن الواليـات    !)سنة 250كله ال يتعدى    إن تارخيها  ؛أصالً
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, من األوروبـيني   م، من خالل جمموعات   1779قامت عام   املتحدة  
مـن اضـطهاد     اهرب ...امن فرنسا وإيطاليا وأملانيا وغريه     هاجرت

وهناك ..أمريكاهاجر هؤالء إىل    ..للربوتستانت يف أوروبا   الكاثوليك
فمـاذا فعلـوا    -كما أمسوهم  -اهلنود احلمر وجدوا شعبا بدائيا هم     

على شعب كبري ضـخم،      األغراب نودفاوماذا فعل أولئك ال   م؟؟
) املتدينون( ماذا فعل هؤالء !عاش واستوطن هذه األرض منذ القدم؟؟     

؟؟)الكاثوليك(غيانن من طوالربوتستانت ، اهلارب
ألرض اجلديدة  االستيالء على هذه ا    -بكل بساطة  -قرروا  لقد  

!)أمريكا(
بشعبها األصلي؟ سيفعلون ماذا ف

..!!ولألظلم ولألبشع) البقاء لألقوى(:بساطةبكل اإلجابة 
وبـدأت   !!بدأت سالسل من اإلبادة والقهر للشعب اهلندي ألمحـر        

ال فـرق   ! عمليات املذابح اجلماعية، ال فرق فيها بني مدين و حمارب         
املسألة بالنسبة للمهـاجرين     ..كبري وصغري بني رجل وامرأة، أو بني      

ال ..ال قـوانني   !!مسألة حياة أو مـوت     :ني اجلدد املتدينني  ياألورب
ال يبكون علـى     ..إبادة لكل شيء، سياسة األرض احملروقة      !!قواعد

..بشر وال شجر
ترى كم بقي من اهلنود احلمر بعد هذه السالسل من اإلبادة؟؟
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!مليونـا  نيمخساتتقديرالندي األمحر يف أقل     الشعب اهل كان تعداد   
عدد أفراده بعد   اخنفض  !!ويف بعض التقديرات يصل إىل مائيت مليون      

ثالثةأو  ..مليونني:إىل ن أجداد األمريكان  ياملتحضر نيوصول األوربي 
!!!على أكثر تقدير..نسمةنييمال

    هل يعقل هذا ؟؟ أيتصامـت  ر عاقل أن أمريكـا بـدأت وق       و
أصحاب األرض   من وتأسست على أشالء هذه العشرات من املاليني      

!! ؟األصليني 
لكي يبدو األمريكان باملظهر احلسن أمام أنفسهم،       و..كاملعتادو

علـى أـم    ) اهلنود احلمر (صورة   اقدمو ..مث أمام أوالدهم فيما بعد    
لذين رين، ا ضشون دمويون، يقاومون األمريكان املتح    حإرهابيون متو 

م شعوب مهجية   كما أ !! جاءوا يريدون اخلري والسالم ألرض أمريكا     
لديهم ديكتاتورية قبلية، واألمريكان إمنا أتوا لترسيخ الدميقراطيـة يف          

!! بالد اهلنود
مليون هندي ،    مثانية وأربعني فال ضرر وال مانع من قتل        ,ذلكلو

!!عومةمليون يف دميقراطية األمريكان املز2لكي حييا 
العـراق  ) حترير(هؤالء هم  أجداد اجليش األمريكي الذي ذهب لـ        

.وأفغانستان
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..ويبقى السؤال
بعـد ذلـك     بدأ األمريكان هذه آخر اازر؟؟ هل     كانت  هل  

!؟؟صفحة جديدة خالية من الدماء واألشالء

!!مرحلة استعباد أفريقيا..بدأتمرحلة جديدةاحلق أن 
قـارم  مرحلة اصطياد األفارقة املساكني، الذين يعيشـون يف         تبدأ

املرفهني (األمريكان لكنالسنني، و من  الف  اآلئات أو   املمنذ   السمراء
من خيدمهم يف وطنهم اجلديد، بعد أن قضوا علـى           يريدون) األسياد

و يبين هلم، ويكنس الشـوارع،  ,يزرع هلممنيريدون   ..اهلنود احلمر 
...!!وينظف البيوت

ولكن كيف كان األمريكان يصطادون األفارقة السود؟؟ 
يقتحمـون   ..كانوا يقتحمون القرى األفريقية اآلمنة ليالً     لقد  

!!بإحراق القرية بكاملهانعلى الناس بيوم، ويقومو
خيرج الرجل  ..ون هاربني من تلك احلرائق    ويفر ..يفزع الناس 

األمريكان يف انتظارهم باألقفاص الكـبرية،  بأسرته كلها، وإذا به جيد   
!! والدميقراطية بالطبع...والبارود واخلناجر

–إرهابيـا   دعرفض ايء معهم ي   ي، و ةقاومعلى امل يتجرأ منو
يكون عقابه الرادع   سال يعرف مصلحته وال مصلحة أمته، و      و-قطعا  
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ارقة من شر اإلرهـابيني الـذين       إلراحة األف  ؛حابذَ لَتقْأن ي بالتأكيد  
!! يعيثون يف األرض فسادا

وهكذا بدأت عمليات شحن األفارقة من أفريقيا إىل أمريكا يف          
كـان   !!!حيوانيةغري  بل بطريقة    ..على اإلطالق ظروف غري إنسانية    

بالسالسـل يف    طُربي) عما قليل الذي سيصبح عبدا    (األفريقي األسود   
ال ؛املكان أبـدا ذلكال يربحوطوال فترة الشحن، نةمن السفي  مكان

بل دورات ميـاههم    !! يسمح له بالقيام حىت إىل دورات املياه مطلقًا       
حيث يلْسونلُس!!

ولك أن تتصور كيف تكون احلياة يف هذا اجلو ملـدة شـهور             
!ويتم بيع العبيد!! حىت ترسو السفن على املوانئ األمريكية املتحضرة

ونتيجة هلذه الظروف البشعة يف النقل كان ميوت حنو سبعني أو           
مثانني يف املائة من الشحنة البشرية، وكان األمريكيـون ال يكترثـون          

فهو لن يقوى    ؛ون أن الذي مات كان ضعيفًا هزيالً      فهم يعترب  ؛لذلك
زهقـت يف   وبـذلك أُ   !!على السخرة يف األرض األمريكية املتحضرة     

أرواح عشرات املاليني من األفارقة     -تقريبا   –قرنني  ر  النقل على مدا  
السود، ومن عاش منهم انتقل إيل حياة السخرة والـبطش والقهـر            

وترسخت العنصرية   !!كل ذلك بال مثن وال حق      ..واالستعباد والذل 
وقام  ..اواألسود شيء آخر متام    ,األبيض شيء : يف نفوس األمريكان  
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!! زراعة والنظافة لتقوم أمريكا الدميقراطيةالسود يف أمريكا بالبناء وال

:يف القرن العشرين.. أمريكا
قد خييل للبعض أن تلك الطبيعة الدموية والعدوانيـة كانـت           

, وقد تبدلت األحـوال اآلن , مرتبطة مبرحلة تارخيية خاصة هلا ظروفها 
ولكن القارئ لصفحات التـاريخ     .... وارتقى البشر وذَّبت طباعهم   

القريب جدا سيجد العكس متاما فيما خيـص أخالقيـات الدولـة            
..األمريكية العظمى

أليست أمريكا هي الدولة الوحيدة يف األرض اليت اسـتعملت          ·
..!!؟)سالح التدمري الشامل(السالح النووي اإلرهايب 

شـيما  وريتني علـى ه يأليست هي الدولة اليت ألقت قنبلتني نوو   ·
م؟1945جنازاكي يف سنةو
ـ من   اشيما مثانني ألفً  وريأليست هي اليت قتلت يف ه     · يف  دنينيامل

وتركـت    !!سبعني ألفًا آخرين؟  ويف جنازاكي  !واحدة؟؟ حلظة
يولـدون   ومازال األطفال املشوهون   !!؟مشوهمائيت ألف    امفيه

!!املناطق نتيجة اإلشعاع النوويتلكيف إىل اآلن
اكتشـفوا يف    إناليوم األمريكان حعلو صيا ي العجيب أن و

!؟؟اشخصأربعنيأوثالثني تضمالعراق مقربة مجاعية 
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ـ لعن مقربة هريوشيما وجنازاكي ال     -إذن   –ماذا نقول  انت
!!سميها؟؟نماذا ..أكثر من مائة ومخسني ألف مدينانحتوي

وشيما ريهومن   ..خرجت أمريكا من احلرب العاملية الثانية     و
ـ فكم قُ  !!..1951إىل احلرب الكورية سنة      ...وجنازاكي مـن   لَِت

منهم أكثـر    !!..قتيل مالينيثالثة  ..الكوريني على أيدي األمريكان؟   
من مليونكوري مديني!!!

إال لترسيخ الدميقراطية يف كوريا      كل هذا  مل يكن  ..بالطبعو
!! الشيوعية

لسـنة  1964فيتنام من سـنة  حربكانتوبعد ذلك 
كـم عـدد   ونأتعلم. .إبادة و سحق للشعب الفيتنامي... 1973

بأيـدي   يف أرضـهم وديـارهم     الذين سقطوا  القتلى من الفيتناميني  
ـ مال أربعـة إىل   مليـونني ا بني بلغ عدد القتلى م    ..األمريكان؟ نيي

.من أكرب حروب اإلبادة يف التاريخاحربوكانت !!فيتنامي
,تاريخ أمريكا األسود مع املسلمني أنفسهم      إىل جانب هذا  

تأييد املطلق لكل اازر الصهيونية ضد املسـلمني مـن         بالما يتعلق في
من مذابح حبـر  ,وما بعدها1967ا بـمرور..وإىل اآلن1948

وهذه املسـاندة املطلقـة يف حـرب        ..  مذحبة قانا،  وغريها     والبقر  
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ومساندة اليهود يف ضـرب وحصـار       , 1973بر  أكتو-رمضان  
ا، ولكن  وإمدادهم بالقنابل العنقودية احملرمة دولي    , 1982بريوت يف 

!! نواملسلمهمضرب ا إن كان الذي سيمنهاال مانع
بل إن أمريكا نفسها ضربت العراق وأفغانستان بقنابل ـا          

كوسوفا كمـا    ريرحت أرادتا  عندمو ..احملرم دوليا ) اليورانيوم(مادة
لقد ؟؟ماذا فعلوا ) ميلوسوفيتش(وضرب املتمرد اليوغوساليف  يقولون،

كمـا  -ألقوا عليهم قنابل اليورانيوم الذي سيظل يف أرض كوسوفا          
يف عمـر األرض     بقيحنو مليار سنة إن      -ف األمريكية حتذكر الص 
!! مليار سنة

ذلـك  تـاريخ .. السوادتاريخ طويل شديد     -إذن   –إنه  
يف أبـو غريـب أو      (ب األسرى   يعذيتلذذ بت اجلندي األمريكي الذي    

أو يف السجون السرية املنتشرة     ... جوانتانامو أو باجرام يف أفغانستان    
..)واليت ذاع صيتها مؤخرايف القواعد العسكرية األمريكية عرب العامل 

ستغرب منه أن يأيت مبثـل      فال ي د،  االسو ذا تارخيه ومن كان 
.. ئعتلك الفظا

:اجلانب األخالقي للجندي األمريكي
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أخالقي للجندي األمريكـي يف     اجلانب الال : إن شئت أو قل   
)...وغريها(العراق 

عرب  -بأسراهم فعله اجلنود األمريكيون  يهل ما    ..نريد أن نفكر سويا   
وطبيعته؟؟مريكي غريبا على حياة األدعي-العامل 

فهـل   !؟أمل نلحظ أن معظم صور التعذيب ذات توجه جنسي فاضح         
         ذه الصورة الال أخالقية واملتكررة غريب على  اكان التفكري يف اجلنس

!! ؟هئد أعدااألمريكي حىت يف بلده، ال بال
: إذا رصدنا اجلوانب اجلنسية عند األمريكان سنذهل بالنتائج

من الشباب األمريكـي دون  %80نإيات تقول اإلحصائ
سكو أو   ينيويورك أو سان فرانس    :يف املدن الكبرية مثل     الثامنة عشرة 

الذين هـم حيسـبوم   (من هؤالء الشباب %80...سولوس أجنل
!!!ارتكبوا جرمية الزنا) أطفاالً

مبعىن أن الذي !! %33يف القرى تنخفض هذه النسبة إىل و
%33تعدالاملأقل يف ثامنة عشرةاحشة وهو مل يبلغ الميارس الف
!!يف القرى

ترتكب فيه جرميـة الونـا       )وهو الريف (أي أن أشرف مكان لديهم    
!!بني األطفال% 33بنسبة 

هذه ) %55(كل أمريكا يف الرتكاب الزناواملعدل القومي
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الثامنـة   قأمـا فـو    ..سن الثامنة عشرة   نسبة الزنا يف األطفال حتت    
على مسـتوى  %90النسبة تتجاوز فأي يف سن اجلامعة ..عشرة
!!!أمريكا

ألف حالة محل بـدون     35جند لديهم    من ثَم فال غرابة أن    و
سـجل مراكـز   توال غرابة أيضا أن!!كل عام..زواج يف املراهقات 

حنو مليـون وربـع املليـون حالـة         ) فقط1998عام   يف(الصحة
!!إجهاض

:ودالالت.. أرقام
من العائالت األمريكية ال تعرف رمز األب، ال 24%·

ألا ال تعلم    ؛تعيش األم مع أبنائها فقط    ويوجد ا أب،    
!!! من هو أبوهم

!!هاربع اجليش األمريكي ال يعرف أب·
اخليانة أن ) أمريكا اليوم) ( US today( ذكرت جملة ·

هذا !!..األمريكييف الشعب%60الزوجية تصل إىل 
.!!وما خفي كان أعظم..هو املعروف

من األمراض يف أمريكا بصـفة عامـة أمـراض          26%·
!!أي نتيجة العالقات غري املشروعة..جنسية
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380وصل عدد حاالت االغتصاب يف داخل أمريكا إىل       ·
داخل لنساء أمريكيات   1993ألف حالة اغتصاب عام     

إىل حاالت االغتصاب    الرقم يشري  اوهذ !!حدود أمريكا 
. بالقوة طبعا، خبالف الزنا بالتراضي 

الفتة للنظر عند كثريين، فلتقرأ هذا      غري  و إذا كانت كل هذه األرقام       
: التقرير

:تقرير وزارة العدل األمريكية
أُجريت حول دراسة وهو يدور   ،  1994عام   هذا التقرير  نشر

ربـع أمريكـا   .. (فقـط ريكية والية أمعشرةيف اثنيت 1992عام 
فما الذي جاء يف هذا التقرير؟).. تقريبا

حالة اغتصاب يف السنة لبنات     ) عشرة أالف (10000·
إنه حىت؛  الرقم رهيب وخطري  و!! !الثانية عشرة سن حتت

تذكَّر أننا نتحدث عن اثنيت عشرة      .. (سبب هلم إزعاجا  
!!)والية فقط

الفتيـات قـد    ء  من هـؤال   %20أن   ذلك األخطر من ·
ِصاغتبهذا كله يف سـنة واحـدة      !! بواسطة اآلباء  ن!!!
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يعكـس  مـا   ا  رمسي، وهو غالب   الحظ أن هذا التقرير   (
غ لَّبوال ي  ,علنألن الكثري من احلوادث ال ت      ؛الصورة خمففة 

).عنها أصالً
ات كانـت   فتيمن حاالت االغتصاب هلؤالء ال    54%·

ـ    !بواسطة األقارب  األخ أو   :أي !!ارمومعظمهم من احمل
%4و..بواسطة املعارف%22و!!! اخلال أو العم

اتمع  أي أن املشكلة من داخل    .. فقط بواسطة أغراب  
!!نفسه

فإذا كان اجلندي األمريكي يفعل ذلك يف شعبه ويف وطنه، بني           
ه ئفعل ذلك مع أعدايأنفكيف نستغرب ...هئأحبابه، وأصحابه، وأبنا

! أو غريهم؟؟العراقينيمننياملسلم

:الشذوذ اجلنسي
يعتربون الشذوذ اجلنسي    ا قدميا أمريك يف نوكان األطباء النفسي  ·

)امرض أما اليوم، ونتيجة النتشار املأساة يف أمريكـا         ..)انفسي
يف الرغبـات مـن      اتنوع ال يعدو كونه  عترب أمرا عاديا،    ي أصبح

!! ىل امرأةأو من امرأة إ, رجل إىل رجل
بيـل  "بق  ااألنكى من ذلك أن يسمح الرئيس األمريكي السـ        ·
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، ويزيد من شعبيته عن طريق السماح للشواذ بدخول          "كلينتون
ا للشواذ، ولـك أن     جد اكبري انتصاراوكان  !! اجليش األمريكي 

ـ هم التحاقن أتتخيل كثرة عدد الشواذ لدرجة     اجليش يصـبح  ب
!!سقضية قومية يتكلم فيها الرئي

أكرب نسب لالحنراف اجلنسي يف اإلحصائيات األمريكية توجد        ·
..يف اجليش األمريكي والسجون األمريكية

بعض الكنائس األمريكية تسمح اآلن بـزاوج الرجـال مـن           ·
!! الرجال

ساشوتس األمريكية هي أول والية أمريكية جتعـل يف         اوالية م ·
عىن االعتـراف  مب!!دستورها إمكانية زواج الرجال من الرجال     

,عقـد زواج (كل املترتبات القانونية على هذا الـزواج مـن    ب
!!.)..وإمكانية الطالق، واملرياث

الشواذ يف أمريكا من الرجال والنساء يف بعض اإلحصائياتعدد·
، وتعترض على   )ي سدس الشعب األمريكي   أ(!!امليونمخسون  

..فقـط  مليونا17وتذكر أم    ,هذا الرقم بعض اإلحصائيات   
.كثريون منهم يف اجليش األمريكي

عددهمكان2002ضحايا مرض اإليدز يف أمريكا حىت سنة ·
نصـف  أكثر مـن مات منهم !!مريض)ألف ونصف886(
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ازال الشذوذ أمـرا    م.. بالرغم من كل ذلك   و !!مليون أمريكي 
؛الفرق ليس كبريا بني أمريكا وأوروبا يف هذا الصدد(.ترفًا بهعم
بـا  وتعقـد أور   لدرجة أن .. يش اإلجنليزي ال خيتلف كثريا    اجلف

 ا سنويحنو مليـون  حيضرها للشواذ يف أمستردام يف هولندا،    مؤمتر
)!!!باوكل سنة من أطراف أورذشا
·        ا التعذيب اجلسدي من وسائل االستمتاع اجلنسي عند كثري جد

ن هناك العديد من احملالت والصحف      ألدرجة   !!من األمريكان 
جتد مـن ضـمن هـذه       !! روج ألدوات االستمتاع اجلنسي   ت

هذه من أنـواع  !!حبال..سالسل..جنازير ..سياط: األدوات
وعند الكثري من أفراد     ،املتعة عند بعض أفراد الشعب األمريكي     

!! اجليش األمريكي
وهكذا كما ذكرنا من قبل قوة وجيش بدون أخالق ، كيف نتصور            

ألخالقية ، أو الالأخالقيـة للجنـود       أن تكون ؟؟ هذه هي اجلوانب ا      
. األمريكان 

:التمييز العنصري
العنصرية بقوة عند اجليش األمريكي، وهي نتاج للعنصرية        تربز  

السائدة يف اتمع، وذلك على الرغم من إن الدستور األمريكي مينـع        
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ذلـك،  التفرقة بني الناس على أساس اللون أو اجلنس أو الدين أو غري           
ال أن العنصرية مغروسة يف قلب معظم األمريكان، إذ يفرقون متامـا            إ

:بني السود والبيض
للبيض أحياؤهم النظيفة الراقية، وللسود شوارعهم وأحيـاؤهم        ·

الشعبية، اليت قد تكون أدىن مستوى مـن بعـض دول العـامل            
!!..الثالث

! وللسود مدارس أخرى خمتلفة,للبيض مدارس·
!!خمتلفةأخرى وللسود جامعات ,تللبيض جامعا·
القانون لألسود أن يلتحق مبدارس البيض والعكس لكن        يسمح  ·

الواقع يقول إن األسود يعيش غريبا وسط جمتمع        ؛الواقع غري هذا  
يلإنظر البيض، ياه يف كل حلظة نظرة دونية متام...

ذلك شعور شديد بالكراهية يف قلوب السـود         كل نتج عن 
وللعامل  ..وللمجتمع ..للبيض :لحياة بكاملها لليس للبيض فقط ولكن     

أكثـر مـن    .. اوهلذا جند معدالت اجلرمية يف السود عالية جد       ! كله
جرائم القتل البشع واملخالفات    ومن السجناء يف أمريكا سود،      80%

كل هذا من أثر العنصرية والتمييـز       ...الكبرية للقانون يقوم ا السود    
.اللون واجلنسعلى أساس

     إذا كان لـدى  :درك ما يلينةوإذا فكرنا يف هذا األمر بروي
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األمريكـي، فمـا بـالكم       ِدوساألبيض األمريكي هذه العنصرية لَأل    
مبـا   تحفزا ضده وخاصة إذا كان م    !..؟بعنصريته جتاه غري األمريكي   

ن وإرهـابي  محيـار  أعداءه الذين  ميليه عليه اإلعالم والقيادة من أن     
!وبالعامل كله عامة؟؟, يريدون الشر بأمريكا خاصةنومسلم

إىل اجلـيش    جيـدا  نستطيع أن ننظـر    على ضوء ما سبق   
فهو إما أبيض عنصري حيتقر كل من هم دونه، وإما أسود            ؛األمريكي

حاقد على كل شيء، وكالمها يستغل الفرصة لكي خيرج مـا مـأل             
يف تعذيبهم للمسـلمني حـالً       -مجيعا   –نوجيدوصدره من احلقد،  

!!لعقدهم النفسية

ال ينسى األمريكـان طريقتـهم      على الرغم من كل ذلك      و
عنصريني علـى   غري  أنفسهم بأم البارعة يف جتميل الصورة وإظهار    

ظهر يف أفالمهم   توذلك من خالل األفالم واإلعالم، حيث        ؛اإلطالق
وزيـرة   كـون مـانع أن ي   هناكوليس ..مع األسود  صداقة األبيض 

اخلارجية من السود كل ذلك من أجل الظهور بـاملظهر احلضـاري            
لكن الفرق بني البيض ..ومن أجل كسب األصوات االنتخابية ,الالئق

ا كالفرق متام  ..يف داخل أمريكا  .. والسود يف صميم اتمع األمريكي    
.بني السماء واألرض
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!!عقيدة املصاحل
آخر مهم جدا عند اجليش األمريكـي        تربوي هناك جانب 

فهذا الشعب يـؤمن متامـا   ؛والشعب األمريكي، وهو جانب املصاحل   
صلحة مع  املإذا كانت   لديه  بأمهية املصاحل يف حتديد تصرفاته، فال مانع        

النصارى حيملـون يف     مع أن اليهود أن يتعاون معهم ألقصى درجة،       
 ا وكراهية عظيمة لليهود، وال    صدورهم حقدم سيم بأم يتهموما أ

).. هلم هبوما قتلوه ، وما صلبوه ، ولكن ش       (قتلة املسيح عليه السالم     
إذا كانت هلم مصاحل مع األفغان من أجل قهر العدو الروسـي، فـال       

ومساعدم، وإذا تغريت هذه املصاحل     مانع من إمداد األفغان بالسالح    
صدام (من احتالل أفغانستان، وباملثل إذا كانت املصاحل مع         فال مانع   

وتنهمر عليه وعلى أعوانه    .. صديق محيم وزعيم متعاون    فهو )حسني
!!!..الوزير معايلو ..وسعادة السفري  ..فخامة الرئيس  :ألقاب التعظيم 

حىت إذا ما تعارضت املصاحل  يتحول كل الزعماء والوزراء           ..وهكذا
العتقال أصحاا   إىل أوراق لعب، يتم البحث عنها      واألنظمة الصديقة 

خرج مـن األدراج    وتالدولة اليت كانت صديقة،    لُّتحوت،وحماكمتهم
ومقابر صدام  ..وظلم صدام  ..إجرام صدام  ملفات.. وتنى الصداقة  س

!! ..القدمية والعالقة احلميمة والزيارات واللقاءات واملعاهدات
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..الربح واخلسارة..صاحلتربية امل األمة األمريكية ت  هكذا ترب و
املصـلحة يف التعـذيب السـتخراج        ..اليوم يف االحتالل  املصلحة  و

املصـلحة يف    ..املصلحة يف اإلذالل لكسر الروح املعنويـة       ..األسرار
! .!…االعتداء اجلنسي لتفريغ شهوات اجلنود

–كما يقولون    -اأمريكف..فال بد أن ينفذ قانون املصلحة     
.وأمريكا ـ كما يقولون ـ  قبل كل شيء! !أوال

!!أوامر مباشرة
) أو الال أخالقيـة   (ومل تكن تلك اخللفيات التارخيية واألخالقية       

مل تكن تلك اخللفيات وحدها هي ما أفـرز         . …والعنصرية والتربوية 
امـر  أو فقد كانت هناك  .. ضمري اإلنسانية تلك الفضائح اليت هزت     

مباشرة من القيادة العسكرية األمريكية بتعـذيب السـجناء، وإذالل          
ية، بل كان اجلميـع     روال شك أن تلك األوامر مل تكن ِس        ,العراقيني
أنطونيـو  (وقد ظهر ذلك يف تقرير امليجور األمريكي        ) يقينا(يعلموا  

جوبات (  ا عن الفضيحة ذكر فيه أن األوامر العسكرية        الذي كتب تقرير
كانت تأيت بوضوح بتعذيب األسرى حىت يتسىن أخـذ املعلومـات           

مالبس  ارتداءعلى   ونَربجوذكر أن الرجال العراقيني كانوا ي      ..منهم
هم فوتوغرافيـا   ريصـو اجلنود األمريكيون بت  مث يقوم !! داخلية نسائية 
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يتم التعذيب وهم على هذه الصورة أو       و!! على هذه احلال  وبالفيديو
!!اماوهم عرايا مت

إن كان يف القلب إسالم ##  ملثل هذا يذوب القلب من كمد  
!!وإميانُ

هذا الكالم صدر يف تقرير رمسي للميجور رفع للــمخابرات          
، وحصلت عليه وكالة األنباء الفرنسية      )CIA( املركزية األمريكية   

.نشرهقامت بو
نا أن ذلك التعذيب    علم نا نستغرب كثريا اآلن إذا    أعتقد أن ال  و

من نفسيات متوقع جدا مراألفان يتم بأوامر صرحية ومباشرة؛كالبشع
االحنراف النفسـي، والشـذوذ     تربت يف مثل ذلك اتمع املليء بـ       

..اجلنسي

يعد أن تبينت لنا تلك اخللفيات النفسية والتربويـة والتارخييـة    
معرفـة سـر   –القادمةالصفحاتيف –حناول  .. للجندي األمريكي 

.. ذلك التوقيت الذي تكشفت فيه هذه الفضيحة األمريكية
..سر التوقيت

حملاولة التعرف على السر وراء توقيت كشف خبايا فضـيحة          
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تعذيب السجناء العراقيني يف السجون األمريكية ال بد أن نتعامل مـع     
: أحد افتراضني

..ة القيادة األمريكيةظهرت برغبهذه الصورإما أن·
..تلك القيادةأو أا ظهرت رغما عن·

فإن اإلدارة األمريكية دف من نشر     : لفرض األول على ا 
هذه الصور أن متعن يف إذالل الشعب العراقـي، بـل واألمـة             

باإلضافة إىل رفع الروح املعنوية للجنـدي        ..اإلسالمية بأسرها 
مسيطر على الوضع متاما، وخاصـة       األمريكي، وطمأنته إىل أنه   

قصـارى  باذلةً  ه املقاومة العراقية    عليدوالذي تب  إزاء االستبسال 
استشـهد فيهـا    ة  الباسلالفلوجة   مدينةال تنسوا أن  (..جهدها

تساقط فيها العديـد مـن اجلنـود        و ..وحدها سبعمائة جماهد  
)..األمريكان

قاومـة  أن خترج صور تكسر من صـالبة امل       كان البد 
 من عضدها، بل وترهب العامل اإلسالمي كله،        العراقية، وتفت

ل رسالة لكل مسلم حياول أن يقاوم اجليش األمريكـي،           وصوت
العراق  سواء يف !!بأن من ال يستجيب هلم فسيكون هذا مصريه       

... ، أو إيران أو السـودان     سوريا مستقبالً  يف أو ..أفغانستانأو  
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!!اإلصالحي األمريكيتبعا للربنامج ..وغريها

أن هذه الصور تسربت ): وهو األرجح(أما الفرض الثاين  
وإذا راجعنا املصادر اليت    ؛  ة األمريكية اردبدون علم اإل  وانتشرت  

التوقيت يف   ذلكالغرض الرئيسي ل   نتبنيها ال بد أن   نشرقامت ب 
:النشر حتديدا

مائـة يف    قنـاة يهوديـة    ..األمريكية )سي يب إس  (قناة  ·
!!..املائة

الواشـنطن  (اليت نشرت هذه الصور      األمريكية ةصحيفال·
..!!ةيهوديصحيفة)بوست

الـديلي  (اليت قامت بنشر هذه الصور     فة الربيطانية يالصح·
..!!يهودية شبه كاملةةسيطرتقع حتت ) رريوم
وكالة األنباء الفرنسية اللي نشرت التقرير الرمسي اخلاص         ·

الذي ذكرناه منذ  ـ  )  أنطونيو تاجوبا (األمريكي املاجورب
!!!...ـ وكالة يهودية مائة يف املائةقليل

اليهود يسيطرون على أكثر من مخسني باملائة       ال بد أن نعلم أنَّ      
ـ ..من اإلعالم األمريكي واإلجنليزي والفرنسي     ل إن أكـرب    ب

) أسوشـيتد بـرس    –رويتر  (وكاليت أنباء على مستوى العامل      
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% !!100كالتان يهوديتان و
   أن لليهود أهدافًا وراء اختيار توقيت الكشف عن هذه  –إذن   –ال بد

.. الفضيحة
يبدو أنَّ أول هذه األهداف كان فضح اإلدارة األمريكيـة يف            .1

حيث كان سباق االنتخابات    (وقت حرج وحساس بالنسبة هلا      
نظر عن عمـق    بغض ال  –؛ رمبا بقصد ابتزازها     )حمتدماالرئاسية  

فهذا دائما شأن اليهـود حـني        –ومتانة العالقة بني الطرفني     
يلجئون يف كثري من األحيان إىل التضحية بأقرب أصـدقائهم           

!إيثارا ملصاحلهم
على املتأمل يف مالبسات التوقيت هدف آخر جنح  أيضا ال خيفى .2

وهـو أن يشـغلوا     .. اليهود بنسبة كبرية يف حتقيقه بكل أسف      
انشـغل :كله عنه أحداث فلسطني، وهذا ما حدث فعالً        العامل

مبتابعة فضائح أمريكا يف     )اإلسالمي وغري اإلسالمي  (العامل كله   
...تعذيب املعتقلني، وجرائم اجلـيش األمريكـي يف العـراق         

وتناسوا ما حيدث يف أرض فلسطني، وهو أبشع بكثري مما حدث        
.. يف العراق

أبـو  (العاملي بسيل الصور املتوالية مـن       انشغل الرأي العام    
، أو الـدكتور    )أمحـد ياسـني   (عن اغتيال الشيخ القعيـد      ) غريب
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..وغريمها من مئات الشهداء الفلسطينيني, )الرنتيسي(
أمام الضجيج اإلعالمي املصاحب لفضيحة أبو      (مل يعد العامل    

!!ربيةيسمع عن هدم املنازل يف رفح وغزة والضفة الغ)غريب
وواصلوا ارتكـاب   , استغلَّ اليهود فضيحة أبو غريب جيدا     

فالرد عند   وإذا ما تكلم أحد وقارن    .. جرائم أبشع على أرض فلسطني    
أين ما نفعله يف فلسطني مما ارتكبته أمريكـا         : اليهود سيكون جاهزا  

)حينـها (وذلك ما صرح بـه      !!.. وبريطانيا من فظائع يف العراق؟    
، حينما سأله املذيع    )BBC(الربيطانية ذاعةإلول صهيوين كبري ل   ئمس

الربيطاين حول االنتهاكات اإلسرائيلية على أرض فلسطني، فقال لـه          
السـيد  سأل  اقبل أن تسألين عن االنتهاكات اإلسرائيلية        :بكل ثبات 

!! عن انتهاكات اجليش الربيطاين يف العراق) بلري(
هـذه  اليهود أكرب املستفيدين من نشـر      وبذلك يثبت لنا أن   

التوقيت للتغطية على األحداث يف فلسطني، فضال عن         اكالصور يف ذ  
ووكالة  ,)الديلي مريور (و, )للواشنطن بوست (السبق الصحفي الكبري    

وكلـها وكـاالت أنبـاء       ...)سي يب إس  (وحمطة   ,األنباء الفرنسية 
تبحث عن   ؛صادقةحينئذٍ  ستبدو كل هذه الوكاالت كلها       ..يهودية

العنصريني حىت لـو كـانوا       ماجوتدافع عن اإلنسانية،    واحلقيقة،  
هذه اجلـرائم  نشرمنليهودأي أن املصاحل اليت ستتحقق ل   !! ينيأمريك
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.ضخمة جدا

وراء اختيـار    املربرات اليت ميكن أن تكون     كانت تلك بعض  
إال أن نتوقـف    ذلك  بعد   ىبقال ي و.. هذه الصور  ذلك التوقيت لنشر  

كشعوب ال كحكومات؛ فقد رأينـا مسـتوى تفاعـل     (أمام دورنا   
وهو ما سنتعرف عليه يف     .. املطلوب جتاه مثل هذه األزمة    )احلكومات

. السطور القادمة
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الدور املطلوب

ال بد أن يكون السؤال األهم دوما عند كل أزمة أو مصيبة حتلُّ             
ولن , عما قدمت) فردا(ألن اهللا سيسألين  .. ما هو دوري أنا؟؟   : باألمة

..يسألين عما قدم فالن من الناس أو أمة من األمم
فأنا أتصور أن شعوب املسلمني مطالبة بـالكثري؛ ألن يف          , لذلك

:من ذلك مثالً.. -على عكس ما نتصور أحيانا –يدها الكثري 
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..يف سبيل اهللاجلهاد : أوالً
أيب هريـرة    يف صحيح البخاري عن   جاء  فقد  ؛ال شيء يعادله  ف

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           : رضي اهللا عنه قال   
هـل  ":قال. ".ال أجده ":قال ..ين على عمل يعدل اجلهاد    لَّد ,فقال

وتصوم ,تستطيع إذا خرج ااهد أن تدخل مسجدك فتقوم وال تفتر         
هذا هو ااهد احلـق،     .. !!؟ومن يستطيع ذلك   :قال. ".؟؟وال تفطر 

!!بال توقفكأنه رجل صائم قائم 
تاح هلا أن جتاهد البد أن جتاهد،       يت من امل  وعليه فإن الشعوب ال   

وليس لديها خيار آخر، وذلك ينطبق على اجلهاد يف فلسطني والعراق           
بعـض الزعمـاء    جنـد عقل بعد كل هـذا أن       فال ي  ...وأفغانستان

.!! لد دولةيني يطمعون يف أن متنحهم حكومة بوش ورامسفيالفلسطين
! .فضال عن عدم قبوله شرعا..فهذا الكالم مرفوض عقالً

       فتح هلا باب اجلهاد   أما الشعوب اليت ترغب يف اجلهاد، ومل ي..
إىل تربية   ، وأنه حيتاج منها   فعليها أن تعلم أن اجلهاد ليس باألمر اليسري       

ال بـد أن    .. يوماذلك   اتمكن من الصمود إذا أتيح هل     تحىت   ؛إعدادو
ِعيا      دا وأسريا وبدنيا ومعنويجيب أن يعيش بـروح     .. املرء نفسه تربوي

من نوع  تلك التربية حتتاج إىل وقت وجهد        إن.. ااهد بني أهل بيته   
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اإلسـالمية يف   حتتاج إىل رجال ونساء يعون جيدا دور األمة          ..خاص
مـن  والعديـد  العديدإىل  األرض، وهذا املوضوع كبري جدا، حيتاج       

. )االستعداد للجهاد(حىت يتغري منهج حياتنا متاما إىل ..الصفحات

..احذر الوهن:ثانيا
بنـا  علينا أن ندرس جيدا األسباب اليت من أجلها اسـتهان         

باألمـة   اسـتهانوا ملاذا  رض،  اليهود واألمريكان وغريهم من أهل األ     
..!؟على هذا النحو السافر.. بأمة املليار..اإلسالمية كلها

       ا جيمعهـا  رئيس اواألسباب وإن كانت كثرية ، إال أن سببي ،
حتدث عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما جاء يف حديث ثوبان             

قال فيـه    ..حيحرضي اهللا عنه وأرضاه، الذي رواه أبو داود بسند ص         
ىيوشك األمم أن تداعى عليكم كما تـداع       ": صلى اهللا عليه وسلم   

بل أنتم  ": قال !ومن قلة حنن يومئذ؟   :فقال قائل  "..األكلة إىل قصعتها  
اهللا من صـدور     نعِزنيولَ !!..يومئذ كثري، ولكنكم غثاء كغثاء السيل     

يا  :فقال قائل  "..الوهناهللا يف قلوبكم     نفَِذقْيولَمنكم، عدوكم املهابةَ 
"!..حب الدنيا وكراهية املوت":قال!؟؟وما الوهنرسول اهللا

حب الدنيا و كراهية املوت يف سبيل اهللا هو السـبب وراء            
كل األزمات اليت متر ا األمة اإلسالمية، و دورنا يف هذه املرحلة أن             
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تساوي قطرة يف حميط،     نعرف قيمة الدنيا يف ميزان اهللا تعاىل، وأا ال        
فعمره  بقاؤه فيها وال تساوي جناح بعوضه، وأن اإلنسان مهما طال         

. قصري

..حتريك القضية:ثالثًا 
ال جيب أن ننسى هذه الصور أبدا، البد أن يظل يف وعـي             

ع صـن الناس ويف ضمريهم أن العراق حمتل، وأن حكومته احلالية من           
جيب أال ينسوا اآلالف الذين ماتوا، واملاليـني         ..االحتالل األمريكي 

اليت متر بنـا    لألسف كثريا ما ننسى األحداث اجلسيمة        ..اليت سرقت 
، يأيت عليهـا   مهما تأثر الناس ا، فإن الزمان     ومهما كانت خطرية،    
!ومتر كأن شيئًا مل يكن

ر والـدكتو  ،تأثر الناس جدا باستشهاد الشيخ أمحد ياسني      
يف وا  شـارك الكثريون خرجوا يف مظـاهرات، و      ..االرنتيسي وغريمه 

من منهم يذكر شهدائنا    !! ؟ولكن أين هم اآلن    ...مؤمترات وندوات 
!..؟ر من منهج حياته لكي يصلح من شأن األمة        كم منهم غي   ؟؟اآلن

!!، انتهى كل شيء!...؟؟)مواجوانتان(أين اآلن من يذكر قضية 
..نتحدث عنه ليل ارساخناون املوضوع جديدا عندما يك 

نتناقل أخبار الفظـائع الـيت      من قبل   بالتفصيل، كنا   ونتناقل األخبار 
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اليوم نسـيناهم،  ,)مواجوانتان(رتكب مع املسلمني األفغان يف سجن   ت
، هنـاك مع أن التعـذيب ال زال مسـتمرا         !.. !وكأن شيئًا مل يكن   

.. !ومازالت أرض أفغانستان حمتلة
أن جنعل املوضوع حيا يف وجدان األمة،       -إذن   –فمهمتنا  

مـع األصـدقاء   ..نتحدث عنه مع من حولنا يف كل وقت ومكـان   
رسـائل   ..من خالل اموعات الربيدية على اإلنترنت      ..واألقارب

لصـحف واـالت    اسل  ار ..متواصلة للتذكري ذه القضية اخلطرية    
جمـالت حـائط     أن ينفذوا الطلبة يف اجلامعات    على..والفضائيات

ال بـد أن    ..اونشرات صحفية تعرض تلك املأساة وتعرف الناس        
، وكذلك أفغانستان،   ةالعراق حمتل، وفلسطني حمتل    :حية تظل القضايا 

ما دامـت هـذه     .. ..السودان وضعها خطري  ..وكشمري، والشيشان 
ناها فإن النصر   أما إذا نسي  القضايا يف أذهاننا فإن هناك أمل يف النصر ،          

!..يبتعد عنا يوما بعد يوم

..خماطبة الغرب: رابعا
احتالل  يفالشعوب الغربية ال تسمع إال وجهة النظر األمريكية         

فأين  ..احتالل فلسطني  يفالعراق، وال تسمع إال وجهة النظر اليهودية        
..؟؟هذه القضايا وغريهايفوجهة النظر اإلسالمية 
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      ه األمريكي مـن أن     الشعب األمريكي يردد ما يلقنه إياه إعالم
ن م!! من اجليش األمريكي  ) قلة منحرفة (الذين قاموا بالتعذيب إمنا هم      

دعاءات، ويصحح هذه األكاذيب؟    الذي يستطيع أن يرد على هذه اال      
كامل العراق؟؟ يفوخيربهم أن هذا أمر عام 
رحلة خماطبة الشعوب الغربية والشرقية يف كل       دورنا يف هذه امل   

األرض، دورنا أن خناطب كل الذين نعرفهم يف اخلارج، كل منا مـن    
ال بـد أن     ..عمل دراسـة   يف زميلأو  ,املمكن أن يكون له صاحب    

ِلطْيه على احلقيقة، هذا دور املسـلمني يف الـبالد الغربيـة، ودور             ع
عن قضـايا املسـلمني وسـط       اجلاليات املسلمة اليت جيب أن تدافع       

دور املسلمني الذين يتقنون اللغات الغربية اإلجنليزية     و,الشعوب الغربية 
أن يتحدثوا ويشرحوا الواقع احلقيقي     .. وغريها ...واألملانيةوالفرنسية

وهذا دور من أعظـم األدوار يف املرحلـة          ..من وجهة نظر املسلمني   
العامل كله يتحدث اليوم عن     ا للحديث،   ولدينا مادة ثرية جد    ,الراهنة

, الفضـائح تتـواىل   .. نتهاكات األمريكية حلقوق اإلنسـان    قضية اال 
ومل يعد األمر مقتصرا على السجون العراقيـة أو        .. واألسرار تتكشف 

بل إن األمـر    .. بأفغانستان) باجرام(أو سجن    )جوانتانامو(معسكر  
القواعد األمريكية   يفتعدى ذلك إىل ما صار يعرف بالسجون السرية       

ية لتعذيبهم يف   سرفضالً عن إرسال املعتقلني يف رحالت         , حول العامل 
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.وهذه فرصتنا لعرض وجهة نظرنا!!..دول أخرى

..اإلسالمسمو التعريف ب:خامسا
ومبوقف اإلسالم من األسرى ا،عمومالتعريف بسمو اإلسالم   

-مثالً   –ما الفرق    ..ع األسرى تاريخ املسلمني يف التعامل م    و،  خاصةً
بني اإلسالم وبني اتفاقية جنيف؟ ما الفرق بني املسلمني يف عهد القوة            

وبني األمريكان يف عهد القوة؟ 
إذا مل ننشر هذا األمر على الناس مجيعا اليوم، فمىت ننشـره            

فمـىت .. اآلن إذا مل يتعرف العامل على مساحة اإلسالم وإنسانيته       !؟؟
هذه فرصتنا لكي يعرف العامل عن اإلسالم أكثر، وسـيكون          ..!إذن؟

موضوع األسرى يف اإلسالم جذابا ألمساعهم جدا، ومفتاحا جيـدا          
.شىت ااالتلعرض مساحة اإلسالم يف 

..اجلهاد باملال: سادسا
كل من يستطيع أن يوصل ماالً أو تربعات عينيـة للمسـلمني            

عليه أن يفعل، واجلهاد باملـال      ) ..وغريها والغطاء ءكالدواء والكسا (
فرصة كبرية لكي ينال املرء شرف أن يكون جماهدا، وهذا ما ذكـره             

ا وثقـاالً  انفروا خفافً ": لااهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي حني ق       
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وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنـتم            
نفاق إخري لك من     ..كتناز املال أن جتاهد به    خري لك من ا    "..تعلمون

بل خري لك من إنفاق املال يف        ...ترف أن جتاهد به   جوانب ال املال يف   
أن جتاهد به يف سبيل اهللا إن كـان اجلهـاد            ..أشياء كثرية ضرورية  

ـ      ي، وهو اآلن متعني بكل املقا     امتعينم يس، واهللا سبحانه وتعـاىل قس
ق وأفغانسـتان والشيشـان وكشـمري       أهل فلسطني والعرا   :األدوار

، وعليـك أن    مومقدسـا املسـلمني    يدافعون بأرواحهم عن أرض   
    أُالسرور على  دخل  تساعدهم وتقف إىل جوارهم ،وتر شـهدائهم،  س

وكلٌ ميسلق له ، وال تنس أنر ملا خ:"من جها فقد غزاز غازي".

..املقاطعة:سابعا
اليهودية واألمريكية واإلجنليزية، وقـد      للمنتجاتاملقاطعة  

حتدثنا عن أمر املقاطعة قبل ذلك، وتناولنا قيمتها وفوائدها، ولكـن           
، وتتهاون يف أمر   الوقت ر مع مرور  ر فقط بأن الناس تفت    كِّذَن أُ أأحب  

       ج، فيجب أن نعيد    املقاطعة، وتضعف أمام إغراء السعر، أو جودة املنت
نتحدث عن صور   وأن  الناس من جديد،    موضوع املقاطعة إىل أذهان     

التعذيب وننشرها، وننادي مبقاطعة الشركات اليت متول مثـل هـذه           
وكفوا عن   ,ا إال إذا خرجوا من بالدنا     نتعامل معهم أبد  وأال  ..الفظائع
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.أو مساعدة اليهود واألمريكان الذين حياربوننا,حماربتنا

..سلمنيإصالح ذات البني والوحدة بني صفوف امل: ثامنا
ويف هذه النقطة جيب أن نتذكر ما الذي أتى بأمريكـا إىل            

ون ئاملنطقة اإلسالمية أصالً، وما الذي دفعها هلذا التدخل السافر يف ش          
حرب (مشكلة :العامل اإلسالمي على هذا النحو، وهو ما نعرفه مجيعا    

قوى واحتالل العراق للكويت، واسـتنجاد املسـلمني بـال         ,)اخلليج
ووزعت قواعدها العسكرية ,األمريكية الضخمة، اليت استغلت الفرصة    

يف قلـب العـامل     للعـراق   على عدد من البلدان العربيـة اـاورة         
يصح أن نأيت مبئـات اآلالف مـن اجلنـود           كان فهل!.. اإلسالمي

املزودين بأحدث التقنيات العسكرية  ونسهل هلم كل شـيء حـىت            
جراء هذا  من  عاد علينا من منافع      الذي ى ما تر !..يقيموا يف بالدنا؟؟  

أم أن ما خسرناه كان أكثـر، وال   !! ؟يعادل ما خسرناه  وهل  ؟؟األمر
!!؟يقدر بثمن

والكويـت دولـة    (كنا خائفني من احتالل العراق للكويت       
ال يزيد تعداد سـكاا  و,)ألف كيلو متر مربع    18مساحتها أقل من    

الذي تبلغ مساحته   (احتلت أمريكا العراق     مليون، والنتيجة أن   2عن  
!!مليون نسمة24حنو وعدد سكانه) ألف كيلو متر مربع438
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البديل لدينا؟؟ هل نترك الكويت حمتلـة كمـا         ما ..ولكن
على تنفيذ واجباالعملكان طبع ليس هذا هو املقصود، وإمنا    لهي؟؟ با 

وإن طائفتان مـن    ":لمنيكتاب اهللا عز وجل يف االختالف بني املس       
فإن بغت إحداها على األخرى فقاتلوا ,املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما

..".إىل أمر اهللاءاليت تبغي حىت تفي
أين الدول العربية واإلسالمية؟؟ ملاذا مل يتجمعـوا جبديـة          

فإنه جيب أن يكون هناك ،صالحلإلصالح بني املتنازعني، فإن فشل اإل
هل نعتقد  . .الكويتشعب  العراق عن   ظلم  ش إسالمي موحد يرد     جي

اإلسـالمية لـو    كانت قادرة على حرب الدول    ) مبفردها(أن العراق   
هل كانت العراق ستحارب السعودية      !؟اجتمعت ووحدت صفوفها  

!ومصر وإندونيسيا وباكستان وسوريا، ودوالً ال حصر هلا؟
فرمبا ال   ..لدول واحلكومات وحنن هنا ال نتحدث عن دور ا      

د العامل اإلسالمي، ولكن جيب أن نبدأ من        أن يوح منا  يكون بيد الفرد    
حيرص كل مسلم   .. داخلنا، وأن حنرص على توحيد صفوفنا الداخلية      

حقه يف سبيل توحيد الصف، ونبذ      ويتنازل عن  ,هئعلى جاره وأصدقا  
...دواعي الفرقة على اختالف أشكاهلاو,اخلالف

  اآلخـرين،  وجهة نظر   ب بني وجهة نظرك و    حاول أن تقر
حاول أن تسعى لإلصالح بـني       "..إمنا املؤمنون إخوة  ":تذكر دائما و
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ال مانع من   .. املتخاصمني، وحتل املنازعات حىت لو مل تكن طرفًا فيها        
صـلح،  ت..إنشاء جلنة صغرية حلل املشكالت بني اجلريان أو األصدقاء    

وتنريد أن ...يف كل شارع، ويف كل مسجد، ويف كل شركة      ..بقر
ن هـذه   إ":نشعر بشعور األمة الواحدة، وحنيا بروح األمة الواحـدة        

".أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون

..الدعاء: تاسعا
      يقول أنس بن مالـك      ..قبلوالدعاء البد له من عمل حىت ي

م بعـض  وهلذا آثرت أن أقـد   "..العمل هعالدعاء يرفَ ": رضي اهللا عنه  
أن أذكر   لأن نشارك ا قب   -كشعوب   -األعمال اليت من املمكن لنا    

..الدعاء
قف عنه يف كـل     توإياك ت  ..قف عن الدعاء حلظة   توإياك أن ت  

يف كـل    ...عند نزول املطر  و,يف أي سفر  و,يف كل سجود  و,صالة
قريب وال يرد الدعاء إذا جاء من قلب        واهللا عز وجل     ,أوقات اإلجابة 

.من مؤمن صاحل طاهرجاء وإذا ,خملص

..زرع األمل يف نفوس األمة: عاشرا
          ا، إذا تسلل اإلحباط إىل نفوس املسلمني فالنصر بعيـد جـد
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..نشر هذه الصور يهدف إىل زرع اإلحباط يف نفـوس املسـلمني           و
. ة وازاميةوبالتايل التعامل مع األحداث بسلبي
ا يف  واألمل ال جيب أن ميوت أبـد       ,نصر اهللا عز وجل البد أن يتحقق      

التعـذيب   ..االبتالء يف حياة املؤمنني البد أن يكون      . قلوب املؤمنني 
   ا على األرض  والقهر والبطش ليس جديد:"   تركوا أحسب الناس أن ي

     التـاريخ،  كان على مدار    االبتالء !"..؟فتنونأن يقولوا آمنا وهم ال ي
ا مع  تعلمنا أنه دائم   نالكن ..ونشاهده يف الواقع، وسيكون يف املستقبل     

ـ    ,ا يأيت بعد الليل فجر    وتعلمنا أنه دائم   ,العسر يسر  ا وتعلمنا أنه دائم
.تقوم أمة اإلسالم بعد كل سقوط وبعد كل حمنة

مـن موقـف     صـعب وجيب أن نعلم أن موقفنا اليوم ليس أ       
ليس أصعب من موقف     ..بون صباح مساء  ذَّعكة وهم ي  املسلمني يف م  

خباب بن األرت رضي اهللا عنه الذي كان يوضع على ظهره الفحـم             
!!..ى يف رأسه بالنـار وكْاحلفر يف ظهره، وكان يبقيتامللتهب حىت  

ومع ذلك عندما ذهب خباب بن األرت رضي اهللا عنـه يشـكو إىل         
ن إويقول لـه     ,اليت وصل إليها  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلال        

!.."؟أال تستنصـر لنـا     !..؟أال تدعوا اهللا لنا   ": األمل قد بلغ به املدى    
ملح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزعة يأس وإحبـاط يف كـالم              و

كان متكأ فجلس   و,انتفض صلى اهللا عليه وسلم    ف..خباب بن األرت  
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ـ  وهو ي  -وقال ,وقد امحر وجه من الغضب     ويعلِّ ,اعلم خبابنـا أن   م
قال  -ا  ومتكين وعزةً اوفالح اجناح دائما الطريق طويل لكن يف آخره    

ـ يف,حفر له يف األرض   كان الرجل فيمن قبلكم ي    ":له يف ثبات   ل جع
ا يصده ذلك مو..اثنتنيبق شيوضع على رأسه فيف,راجاء باملنشفي,فيه

..أو عصب  مه من عظم  بأمشاط احلديد ما دون حل     طشميو !عن دينه 
!إذنال يزال الطريق طويالً!!".. ده ذلك عن دينهصوما ي

 وهو ال حيتاج لقسم    (–صلى اهللا عليه وسلم     -قسم  ولكن ي
هذا  نمِتواهللا لي : "ويقول )ولكن ليزرع هذه احلقيقة يف قلوب املؤمنني      

ن صـنعاء إىل    حىت يسري الراكب م    )ليتمن اهللا هذا األمر   : أي(األمر
ولكـنكم   ..والـذئب علـى غنمـه      ,حضرموت ال خياف إال اهللا    

"..تستعجلون
يف هذه الظروف الصعبة يبشره بالنصـر والـتمكني          ..ختيل

..هكذا علمنا رسولنا وحبيبنا حممد صلى اهللا عليه وسلم!!والسيادة
يكون  من املمكن أن  العراقية  حيدث يف السجون     هذا الذي إن  

مقدمة للنصر القادم، لقد زاد التعذيب للمسلمني يف مكة قبيل اهلجرة،          
بس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ِشعب أيب طالب، وأوذي             وح

وميكـرون  ":وهو عائد من الطائف، وتآمروا عليه قبل اهلجرة، ولكن        
."واهللا خري املاكرين,وميكر اهللا
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ول اهللا وحده، بل هي سنة اهللا مع     وهذا األمر ليس خاصا برس    
:األنبياء واملرسلني مجيعا

·    مث ضع سنني،  ضع يف السجن ِب   سيدنا يوسف عليه السالم و
    ا مخرج ليكون ملكًا عزيزا يف األرض، وهو وضع ال      مكن

..يتخيله أي متفائل
ت فيه كـل    أُغلقسيدنا نوح عليه السالم انتصر يف وقت        ·

!أبواب الدعوة
خرج من األزمة إال بعد أن      ا موسى عليه السالم مل ي     سيدن·

أمل يكن كافيا ما أحدثه فرعـون        ..بلغت أقصى درجاا  
بل  !!مل يكن كافيا   ,نعمببين إسرائيل من قتل وتعذيب؟؟      

األمر إىل املطاردة، حىت يغرق فرعون ويأيت نصـر        استمر
...اهللا

ذه القوة حنن   و,لعزميةذه ا و,جيب أن نتحرك ذه الروح    
  سـتعطف هيئـة وال دولـة وال    نال و..من أحد اال نستجدي سالم

حنن نصنع   ..ال نركع ألحد من البشر    و..ول معونة سال نت و..منظمة
استمع إىل قول اهللا عز ..توفيق اهللا لنابعد جمدنا ونصرنا وعزتنا بأيدينا     

ن نتربص بكم أن وحن؟نييصون بنا إال إحدى احلسن قل هل ترب  ":وجل
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ـ    ..يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيـدينا        معكـم   افتربصـوا إن
"..متربصون

..وختاما
     ِعأسأل اهللا عز وجل أن يوأن  ,اإلسالم وينصـر املسـلمني     ز

..قبلني غري مدبرينمهيرزقنا الشهادة يف سبيل
..ولكن أكثر الناس ال يعلمون..واهللا غالب على أمره

إن اهللا بصـري     ..وأفـوض أمـري إىل اهللا      ,ستذكرون ما أقول لكم   ف
.بالعباد

.وبركاتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا


